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Vanhasta sanonnasta poiketen raskas työ ei
vaadi raskaita huveja, vaan kunnollisen
palautumisen. Palautumiseen kuuluvat
laadukkaat yöunet ja sekä mielekkäitä
harrastuksia että rentouttavia hetkiä läheistesi
parissa. Vapaa-ajan lisäksi hyvinvointia
kannattaa pitää yllä myös työpäivän aikana.

K L I K K A A  T Ä S T Ä  L Y R E C O N  H Y V I N V O I N N I N  S I V U I L L E
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SIISTI TYÖPÖYTÄ =
TEHOKKAAMPI SINÄ

Onko se siistissä järjestyksessä?
Epäjärjestyksessä oleva työpöytä saattaa häiritä
keskittymistäsi ja heikentää työtehoasi. Post-it-
laput, käyntikortit, sekalaiset paperipinot,
keskeneräiset projektit – nämä kaikki ovat
omiaan kuormittamaan meitä aivan turhaan. 

Työtehtäviin on huomattavasti helpompi tarttua,
kun työpiste ja etenkin työpöytä ovat hyvässä
järjestyksessä. Järjestys vapauttaa mielessäsi
tilaa keskittymiselle, ajattelemiselle ja
ideoimiselle. Lisäksi siisti työpöytä tarjoaa
konkreettisesti enemmän tilaa työn tekemiselle.

MILTÄ SINUN PÖYTÄSI 
NÄYTTÄÄ JUURI NYT?

Käytä joka päivä viisi minuuttia pöytäsi
siivoamiseen joko työpäivän päätteeksi tai heti
aamulla ennen uuden työpäivän aloittamista.
Järjestele paperit, laita kynät purkkiin, vie
kahvikuppi tiskiin ja heitä ylimääräiset
muistilaput roskiin. Järjestyksessä olevalta
pöydältä on helpompi ja mukavampi käydä
kohti uuden päivän mukanaan tuomia tehtäviä.

Puhtaalta pöydältä on
helpompi aloittaa

PUHTAALTA PÖYDÄLTÄ ON
HELPOMPI ALOITTAA



LUO SYSTEEMI
MUISTILAPUILLESI
Monella meistä voi olla työn
alla useita tehtäviä tai
projekteja samaan aikaan, ja
niiden hallinta saattaa aika
ajoin tuntua haastavalta.
Työpöytä täyttyy helposti
muistilapuista, jotka voivat
hukkua muiden papereiden
alle. Työskentely on
tehokkainta, kun luot
muistilapuillesi selkeän
järjestelmän. 

Voit esimerkiksi tehdä A4-
paperista pohjan, jolla jaottelet
muistilaput kiireellisyysluokkiin:
TÄNÄÄN – TÄLLÄ VIIKOLLA
– TÄSSÄ KUUSSA. Näin näet
kaikki huomiotasi vaativat
tehtävät helposti yhdellä
silmäyksellä, eivätkä irralliset
muistilaput enää ajelehdi
työpöydälläsi.

Digitaaliset työkalut Olet varmasti huomannut,
kuinka vaikeaa on keskittyä ja
saada tehtävät hoidettua
tehokkaasti loppuun asti, jos
yrittää suorittaa liian monta
asiaa samanaikaisesti. Kun
keskityt yhteen asiaan
kerrallaan ja teet sen loppuun,
sen jälkeen voit siivota
tehtävään liittyvät paperit ja
muut tavarat heti pois, eivätkä
ne jää pyörimään pöydällesi
epämääräisiin kasoihin.

Hyvä keino pitää pöytä
järjestyksessä on vähentää
turhien tavaroiden määrää.
Paperin, kynien ja muiden
toimistotarvikkeiden tarve
pienenee huomattavasti, kun
hyödynnät enemmän
digitaalisia vaihtoehtoja.
Saatavilla on useita eri ohjelmia
erilaisiin tehtäviin – pienellä
perehtymisellä löydät varmasti
itsellesi toimivat ja mieluisat
ratkaisut.

Keskity yhteen
tehtävään kerrallaan
”Multitasking” eli usean asian
tekeminen samaan aikaan on
ollut pitkään trendinä, mutta se
sopii vain hyvin harvalle. 



LYRECO HYVINVOINTI

Oma paikka
jokaiselle tavaralle
Pöydän siivoaminen on helppoa ja nopeaa, kun jokaiselle tavaralle
on olemassa oma selkeä paikkansa. Lomakelaatikot,
muistilapputelineet ja pienet työpöydällä pidettävät laatikostot
auttavat pitämään paperit ja pienet toimistotarvikkeet siistissä
järjestyksessä. Kun mietit sopivia säilytysratkaisuja, avainasemassa
on tehdä tavaroiden löytymisestä ja paikalleen laittamisesta
mahdollisimman helppoa – näin epäjärjestystä ei pääse edes
syntymään



AUTA AIVOJASI
JAKSAMAAN
VIRKEÄNÄ KOKO
TYÖPÄIVÄN 
A I V O T  O V A T  I H M I S E N  K O V A L E V Y ,
” K O M E N T O K E S K U S ” ,  J O H O N  K A I K K I
T E K E M I S E M M E  K E S K I T T Y Y .

Aivotkaan eivät pärjää itsekseen, vaan ne tarvitsevat apua
toimiakseen parhaalla mahdollisella tavalla. Liikunta, riittävä
uni, monipuolinen ravinto ja terveelliset elämäntavat ovat
erinomainen perusta aivojen hyvinvoinnille. 

Työpäivän aikana aivot saattavat joskus olla erityisen
kovalla koetuksella, etenkin pidempikestoinen stressi
vaikuttaa aivoihin negatiivisesti. Mitä siis tehdä, jos
töissä tuntuu siltä, että ajatus ei kulje? Tässä viisi
vinkkiä tilanteen helpottamiseksi. 

Käy pienellä kävelyllä 

Jo lyhyt 15 minuutin kävely voi tehdä
ihmeitä. Kävele ulkona rakennuksen tai
korttelin ympäri, saat samalla raitista
ilmaa ja viet ajatuksesi hetkeksi
muualle. Vesisateen sattuessa (ja jos
työpaikkasi on tarpeeksi suuri) voit
kävellä myös sisätiloissa. Tärkeintä on
lähteä liikkeelle! 

Syö välipalaa 

Voit yhdistää kävelylenkkiisi välipalan
hakemisen lähikahvilasta tai -kioskista.
Nälkä voi haitata tuottavuuttasi sekä
luovuuttasi, joten pieni välipala voi
antaa juuri sen tarvittavan
energiaboostin, jolla selviät
loppupäivän. Aivojen kannalta hyviä
välipaloja ovat mm. pähkinät ja marjat. 

Pidä tauko musiikkia kuunnellen 

Vaikka kuuntelisit radiota tai musiikkia
säännöllisesti päivittäin, laita soimaan
se ehdoton lempikappaleesi, jonka
tahtiin tekee mieli tanssia ja laulaa! Se
antaa sinulle positiivista fiilistä ja
energiaa, sekä kaivatun tauon
ahertamisesta. 

Katkaise päiväsi treenillä

 Jos mahdollista, käy kuntosalilla,
juoksemassa tai vaikka joogatunnilla
kesken päivän. Saat siitä hurjasti lisää
energiaa, jolla selätät loput päivän
haasteista. 



Tämä on maailmalla laajasti käytössä
oleva malli, ja toimii yhtä lailla
meilläkin. Käytännössä se tarkoittaa sitä,
että työskentelet jonkin asian parissa
erittäin intensiivisesti 45 minuuttia,
jonka jälkeen kevennät tahtia 15
minuutiksi. Se on siis ikään kuin
intervallitreeniä aivoillesi.

KOKEILE 45/15-MALLIA

BONUS VINKKI

Positiivinen ajattelu ja uusien asioiden
kokeminen auttavat myös aivoja
pysymään kunnossa. 

Mitä uutta sinä voisit kokeilla tänään?
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Saat enemmän irti
tauoista, kun

panostat
esimerkiksi

hyvään kahviin ja
paussimurkinaan.



PAREMPIA
KAHVINAUTINTOJA
TYÖPAIKALLA

Kahvi on suomalaisen kyläilykulttuurin
kulmakiviä, ja sillä on tärkeä rooli myös
työpaikoilla. Työpäivän aikana kahvin
ympärille keräännytään viettämään
virkistäviä taukoja, saavutuksia
juhlistettaessa tarjotaan kahvia, ja tärkeät
palaverit aloitetaan aina kahvilla. Ennen
maailmansotia kahvia pidettiin
ylellisyystuotteena, ja Suomessakin kahvia
säännösteltiin vielä 1950-luvun alkuvuosille
saakka. 

Nykyään kahvi on meille arkipäiväinen
tuote. Kahvikulttuurin muutoksen myötä
kahvi nostaa jälleen asemaansa myös
ylellisyystuotteena, sillä nykyään premium-
tuotteita löytyy markkinoilta runsaasti. Hyvän
kahvin valmistus ei kuitenkaan ole
ydinfysiikkaa, vaan se onnistuu, kun
kiinnittää huomiota muutamiin
perusasioihin. Tässä vinkit, miten pääset
varmemmin nauttimaan virkistävää ja
maistuvaa kahvia.

L Y R E C O  H Y V I N V O I N T I

Aamulla kotona kuppi kahvia ja töihin päästessä toinen
kupillinen, jotta päivä lähtee sopivasti käyntiin.
Kuulostaako tutulta? Me suomalaiset olemme kahvin
kulutuksen kärkimaita. Juomme keskimäärin 4-5 kupillista
kahvia päivässä, ja näistä helposti suurin osa tulee
nautittua työpäivän aikana. Meilläkin kahvi on yksi
myydyimmistä tuotteistamme – vuodesta toiseen.



Hyvän kahvin resepti on simppeli: hyvälaatuinen ja
ehdottomasti tuore kahvi yhdistettynä raikkaaseen veteen
ja valmistus puhtaalla kahvinkeittimellä. Kahvivalikoima
on niin monipuolinen, että hyvää kahvia löytyy
monenlaiseen makuun; tarjolla on tumma- ja
vaaleapaahtoista kahvia ja jopa kokonaisia papuja, jotka
voi itse jauhaa tuoreeltaan. Suomessa raikasta ja
hyvälaatuista vettä tulee suoraan hanasta pääsääntöisesti
kaikkialla, joten veden puhtaudesta makuelämys ei jää
kiinni. Yleensä metsään mennäänkin joko kahvin
säilyttämisen tai likaisten valmistuslaitteiden kanssa.

Kahvin säilyttäminen

Työpaikoilla paketillinen kahvia kuluu monesti loppuun
nopeammin kuin kotioloissa, joten avatun paketin
säilymisestä ei tarvitse olla huolissaan. Oikeanlaiseen
säilyttämiseen kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota:
avattu kahvipaketti säilyy parhaiten, kun pidät sen
omassa pakkauksessaan ja säilytät pakkausta ilmatiiviissä
purkissa. Pahimpia vihollisia säilymiselle ovat happi,
valo ja liian kuuma säilytyslämpötila – säilytys
huoneenlämmössä riittää.

Termos pitää lämpimänä ja aromikkaana

Työpaikoilla kahvia säilytetään usein termoskannussa tai
pumpputermoksessa, mikä onkin fiksua, sillä termos
säilyttää kahvin aromit huomattavasti paremmin kuin
kahvinkeittimen lasikannu. Myös termosten puhtaudesta
kannattaa pitää huolta, sillä kahvista erottuva rasva
pinttyy helposti termoksen sisäpintaan kiinni.
Ruokasooda ja kiehuva vesi toimivat tässä parhaiten –
tarvittaessa liotus lisää tehoa.

HYVÄÄ KAHVIA,
KIITOS!



Jotta kahvi olisi makunautinto eikä vain pakollinen annos kofeiinia, työpaikan yhteisten
kahvilaitteiden huolenpitoon kannattaa kiinnittää huomiota. Ja jotta kahvihetkestä saisi
vieläkin enemmän irti, kannattaa kiinnittää huomiota myös siihen, missä juomansa
nautiskelee.

Kuulutko sinäkin niihin ihmisiin, jotka hörppivät kahvia pitkin päivää työpöytänsä äärellä? 
Ei ehkä kannattaisi, sillä yhteiset kahvihetket työkavereiden kanssa pitävät huolen työpäivän
tauotuksesta ja luovat työpaikalle tärkeää yhteisöllisyyttä. Irrottaudu siis työpisteeltäsi ja pidä
kunnon kahvitauko.

Maistuvia kahvinautintoja sinulle ja työkavereillesi!

VIRKEYTTÄ
KAHVITAUOSTA

LYRECO HYVINVOINT I



15.8. vietetään vuosittain kansainvälistä
rentoutumispäivää muistuttamaan, miten
tärkeää rentoutuminen on työhyvinvoinnin
kannalta. Rentoutumisella on useita hyötyjä;
se rauhoittaa mieltä ja kehoa, lievittää stressiä,
parantaa vastustuskykyä sekä helpottaa
keskittymistä. Rentoutumistapoja on olemassa
lukuisia, mutta niiden toimivuus on yksilöllistä.
Itselle paras tapa rentoutua selviää vain
kokeilemalla. Kannattaa siis rohkeasti kokeilla
myös uusia ja oudoltakin kuulostavia
rentoutumismenetelmiä. Kokeile vaikka näitä
keinoja:

MUISTA
RENTOUTUA
TÖISSÄ

4 erilaista rentoutumiskeinoa

MINDFULNESS

Mindfulness on vuonna 1979 kehitetty,
buddhalaiseen filosofiaan pohjautuva
meditaatiomenetelmä, joka kehitettiin alun
perin kroonisesti sairaiden potilaiden hoitoon.
Nykyään mindfulness on varsin yleisesti
käytetty menetelmä, jolla voi parantaa kenen
tahansa hyvinvointia.



MINDFULNESSIN
TAVOITE

Mindfulnessin tavoitteena on, että ihminen
oppii keskittymään nykyhetkeen ja
hyväksymään sen hetkiset ajatuksensa,
tunteensa ja kokemuksensa.
Tietoisuustaitoja kehitetään erilaisten
harjoitusten avulla, joita ovat kehon
kuuntelu, hengitykseen keskittyminen ja
ympäristön tarkkaileminen.

Mindfulness-tunteja voi järjestää työpaikalla
koulutetun ohjaajan johdolla. Lisäksi
internetistä löytyy monia vinkkejä, videoita
ja sovelluksia, joiden avulla harjoituksia voi
tehdä myös itsenäisesti yksin tai
työkavereiden kanssa.

Hieronta

Hieronta on erinomainen tapa rentouttaa
mieltä ja avata kehon jännitystiloja.
Esimerkiksi toimistotyöntekijälle se on
erinomainen keino niska- ja hartiaseudun
jumien avaamiseen. Hieronnassa
lihaskudoksia käsitellään niin, että lihakset
pehmittyvät, aineenvaihdunta tehostuu ja
verenkierto vilkastuu. Hieronta rentouttaa
myös mieltä, koska se auttaa kehoa
vapauttamaan mielihyvähormonia eli
serotoniinia ja vähentämään
stressihormonia eli kortisolia.

Säännöllisen hierontamahdollisuuden
tarjoaminen työntekijöille on hyvä keino
pitää huolta heidän hyvinvoinnistaan. 
Näin tehdään myös Lyrecolla, sillä
toimistolla käy oma hieroja.



Musiikin kuuntelu

Mieleisen musiikin kuuntelu on joillekin helppo
tapa saavuttaa rentoutunut tila – vaikka työnteon
lomassa. Musiikki vaikuttaa aivojen sähköiseen
toimintaan tuottamalla alfa- ja theta-aaltoja, mikä
rentouttaa mieltä säilyttäen kuitenkin samalla
aistitoiminnan valppauden.Lisäksi rentouttavan
musiikin kuuntelu hidastaa sympaattisen
hermoston toimintaa, jolloin syke ja hengitys
rauhoittuvat ja lihasjännitys laukeaa. Musiikin
rentouttavuus riippuu henkilökohtaisista
mieltymyksistä. Toisille rentouttavinta musiikkia on
rock, joillekin taas klassinen musiikki tai vaikka
luonnon äänien kuunteleminen.

Liikunta

Erilaisten liikuntamuotojen joukosta löytyy varmasti
jokaiselle sopivia lajeja, joita voi harrastaa sekä
yksin että yhdessä. Työpaikalla voidaan järjestää
myös yhteistä liikuntaa vaikkapa taukojumpan
muodossa. Lyrecolla pidetään päivittäin
yhteisiä taukojumppia, ja lisäksi toimitiloissamme
on oma kuntosali ja pingispöytä.



ERIYTÄ
TYÖ JA
VAPAA-
AIKA
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VIISI VINKKIÄ
TYÖPÄIVÄSI
TAUOTTAMISEEN
Hujahtaako työpäiväsi ohi ilman yhtäkään taukoa? Joskus
työ voi viedä mennessään niin, ettei millään raaskisi
keskeyttää hyvää flow:ta, ja ajatuskin tauosta tuntuu
hyvän työajan haaskaukselta. 



Taukojen pitämiseen on kuitenkin syynsä. Vaikka mieli tuntuisi
virkeältä ja tehokkaalta, todellisuudessa työtehosi laskee sitä
enemmän, mitä kauemmin edellisestä tauostasi on. Oma tunne
tehokkuudesta ei välttämättä korreloikaan todellisten
aikaansaannosten kanssa.  

Taukojen ei aina tarvitse olla pitkiä. Jo parin minuutin
hartiajumppa, sarjakuvan lukeminen tai työpisteeltä poistuminen
kahvikoneelle tekee hyvää kuormittuneille aivoille. Vaikealta
tuntunut ongelma voi ratketa kuin itsestään, kun keskityt välillä
johonkin aivan muuhun. 

Vaikka kahvitauko onkin jo lakisääteinen käsite, taukojen ei aina
tarvitse olla pelkkää kahvihuoneessa möllöttämistä. Mitä muuta
tauoilla sitten voi tehdä? Tässä muutama vinkki työpäivän
tehokkaaseen tauottamiseen:  

KÄY HAPPIHYPPELYLLÄ 

Ei, emme tarkoita, että avaisit ikkunan hetkeksi. Uskaltaudu
rohkeasti ulkoilman armoille ja käy tervehtimässä aurinkoa, jos
suinkin mahdollista. Varsinkin talvisaikaan oikeaa päivänvaloa ei
virkistäjänä voita mikään. Raitis ilma ja jaloittelu saavat sinut
uuteen vireeseen, ja tauon jälkeen huomaat keskittymiskykysi
parantuneen.  

Jos ulos on työpisteeltäsi liian pitkä matka, käy jaloittelemassa
rakennuksen sisällä. Sekin on parempi vaihtoehto kuin istua
paikallasi koko päivän ajan.



NAUTI RUOKAILUSTA JA
RUOKASEURASTA 

Älä jätä ruokataukoja pitämättä. Sen lisäksi, että
tarvitset ravintoa pysyäksesi työkykyisenä ja
virkeänä, ovat yhteiset lounastauot loistava keino
kasvattaa yhteisöllisyyden tunnetta työpaikalla.
Töihin on mukavampi tulla, kun tunnet
työkaverisi.  
 
Jos ruokailet yksin, älä samalla räplää
älypuhelintasi. Vältä myös syömistä työkoneen
ääressä, koska ajatuksesi harhailevat siellä
väkisinkin työasioihin. Kun keskityt ruudun sijasta
ruokaasi, tulet paremmin kylläiseksi ja
tietoisemmaksi tauon suomasta lepohetkestä. 

LEPUUTA SILMIÄSI 

Ylimääräistä ruudun tuijottamista kannattaa
välttää, varsinkin jos istut työsi puolesta useita
tunteja päivässä tietokoneen ääressä. Käytä
siis hyväksesi lounas- ja kahvitauot ja tarjoa
lepohetki sekä aivoillesi että silmillesi! 

Poistu työpöytäsi ääreltä ja pidä myös
kännykkäsi visusti piilossa. Facebookissa tai
LinkedInissä tuskin tapahtuu mitään, mikä
vaatii huomiotasi juuri sillä hetkellä.  
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PIDÄ KROPPASI
ISKUSSA 

Jo minuutti tai pari riittää taukojumppaan,
joka saa veren kiertämään ja vireystason
nousemaan. Jos teet töitä istuma-asennossa,
nouse ylös ja ravistele jalkojasi ja käsiäsi.
Jumppaaminen ehkäisee lihasten
jumiutumista, mihin epäergonomiset ja
staattiset työskentelyasennot usein johtavat.  
Jos tarvitset muistutuksen, älypuhelimiin ja
tietokoneisiin saa ilmaisia sovelluksia, jotka
sekä muistuttavat sinua tauon pitämisestä että
antavat hyviä venyttelyohjeita.  

HARJOITTELE
HENGITTÄMISTÄ 

Koet varmaankin jo osaavasi jollain tasolla
hengittää, olethan selvinnyt hengissä
tähänkin asti. Mutta oletko ikinä hengittänyt
niin keskittyneesti, että maailman murheet
ovat unohtuneet hetkeksi?
Hengitysharjoituksen tarkoitus on olla hetki
läsnä ja saada päässä vilisevät ajatukset
kaikkoamaan. 
 
Ota siis rento istuma-asento, laita puhelin
äänettömälle, aseta herätys muutaman
minuutin päähän, sulje silmäsi ja hengitä
syvään sisään ja ulos. Keskity vain ja
ainoastaan hengitykseesi. Kun puhelimesi
pirisee, ovat kortisolitasosi laskeneet, ja
keskittymiskykysi on takuulla parempi kuin
ennen taukoa. 



KROPPA
LIIKKEELLE -
MYÖS
ETÄTÖISSÄ!

Kotona töihin uppoutuneelta työntekijältä myös
taukojen pitäminen saattaa unohtua kokonaan,
jolloin kokonainen työpäivä voi vierähtää
tietokoneen ääressä samassa staattisessa
asennossa istuen.Etätyöntekijöiden tuleekin
muistaa, että pitkään istuminen ja paikallaan
oleminen ovat kotona aivan yhtä isoja
terveysriskejä kuin työpaikallakin. 

UKK-instituutin mukaan istumisella ja paikallaan
pysymisellä on yhteys useiden
pitkäaikaissairauksien, kuten valtimosairauksien
ja diabeteksen puhkeamiseen. 

Lisäksi istuminen voi aiheuttaa etenkin niska- ja
hartiaseudun vaivoja. Näitä terveysriskejä
voidaan välttää helposti esimerkiksi seuraavilla
keinoilla.

Etätöitä on tehty Suomessa paljon aikaisempaa
enemmän jo yli vuoden ajan, ja näillä näkymin sama
linja jatkuu. Etätyöskentelyn takia monen
arkiaktiivisuus onkin vähentynyt merkittävästi; kun
kotoa ei ole pakko liikkua kuin välttämättömille
asioille, ei arkiaktiivisuutta kerrykään enää samaan
tapaan esimerkiksi työmatkoista.



OLE AKTIIVINEN MYÖS ISTUESSASI

Istumisessa pahinta on saman staattisen asennon
ylläpitäminen, sillä paikallaan pysyminen
kuormittaa yksipuolisesti kehon tukirakenteita.
Onneksi myös istuessa voidaan lisätä aktiivisuutta
hyödyntämällä sopivia välineitä. Satulatuolilla tai
jumppapallolla istuminen ovat hyviä esimerkkejä
aktiivi-istumisesta, sillä ne pakottavat pitämään
selän suorassa ja aktivoimaan keskivartalon
tukilihaksia.

VAIHTELE ERI TYÖASENTOJEN VÄLILLÄ

Voit lisätä aktiivisuutta työpäivän aikana myös
vaihtelemalla työasentoa istumisen ja seisomisen
välillä. Seisomaan nouseminen edes lyhyeksi
ajaksi laittaa veren kiertämään koko kehossa.
Lisääntynyt verenkierto aivoissa parantaa
keskittymiskykyä, jolloin työntekokin on
tehokkaampaa. 
Jos kotoasi ei löydy säädettävää työpöytää, voit
tuunata itsellesi seisomatyöpisteen esimerkiksi
hyllystä tai muusta tasosta.

PIDÄ LYHYITÄ JALOITTELU- TAI
VENYTTELYTAUKOJA

Työasennon vaihtelun lisäksi työpäivän aikana
olisi tärkeää myös jaloitella tai venytellä
muutaman kerran tunnissa. Jo parin minuutin
taukojumppa nostaa energiakulutusta ja 
 ehkäisee lihasjännitystiloja. 

Voit hyödyntää tauot myös lyhyiden
kotiaskareiden tekemiseen, kuten pyykkien
ripustamiseen tai koiran ulkoiluttamiseen. Muista
myös, etteivät kaikki työtehtävät vaadi olemaan
tiukasti työpisteen äärellä, vaan jaloittelu
onnistuu mainiosti vaikka työpuhelun lomassa.

Tauot kannattaa suunnitella etukäteen työpäivien
aikataulun mukaan, ja voit tarvittaessa ajastaa ne
itsellesi muistutukseksi esimerkiksi
matkapuhelimeen.



HUOLEHDI
HYVINVOINNISTASI
KOKONAISVALTAISESTI

Kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu eri osa-alueista, joita ovat ainakin
seuraavat: fyysinen, henkinen, sosiaalinen, ammatillinen ja taloudellinen.

LYRECO HYVINVOINTI



Hyvinvointiin liittyy vahvasti elinympäristösi. 
Onko asuinympäristösi turvallinen? 
Onko kotiin miellyttävä tulla? 

Jokainen hyvinvoinnin osa-alue vaikuttaa toisiinsa sekä positiivisesti että negatiivisesti. Jos
emme voi fyysisesti hyvin, emme jaksa myöskään työssä. Jos taas ammatillinen hyvinvointi
sakkaa, vaikuttaa se pidempään kestäessään etenkin henkiseen hyvinvointiimme. 

Moni meistä tunnistanee myös ammatillisen hyvinvoinnin positiivisen vaikutuksen; kun
työpäivän aikana tuntuu saaneen paljon aikaiseksi, on mieliala korkealla ja tarmoa riittää
vaikka mihin. Silloin ei tarvitse erikseen houkutella itseään lähtemään liikuntaharrastuksen
pariin, ja kotityötkin hoituvat kuin itsestään.Koronapandemia on tuonut mukanaan muutoksia
ja epävarmuutta ja siten vaikuttanut monen meistä hyvinvointiin eri tavoilla. 

Listasimme alle, mistä eri osa-alueet koostuvat ja miten voit niitä parantaa. Ota oma
hyvinvointisi hallintaan ja voi paremmin!



Fyysinen
hyvinvointi
Saat luotua parhaan pohjan fyysiselle
hyvinvoinnille noudattamalla terveitä
elintapoja, liikkumalla päivittäin ja
nauttimalla monipuolisesta ruokavaliosta.

Sairastumisen tai tapaturman sattuessa
hakeudu hoitoon nopeasti, sillä
vammautuminen voi vaikuttaa rajusti
kaikkiin muihinkin hyvinvoinnin osa-
alueisiin.

Näin parannat fyysistä
hyvinvointiasi:



Henkinen
hyvinvointi
On hyvin vaikeaa keskittyä muihin
asioihin, jos tunteesi tai mielenterveytesi järkkyvät. 
Kiinnitä huomiota toistuviin ajatuksiisi ja
käytökseesi: ovatko ne positiivisia vai negatiivisia? 

Jos löydät itsesi negatiivisesta kierteestä, älä pelkää
ottaa yhteyttä mielenterveysasioiden ammattilaisiin.

Näin parannat 
henkistä hyvinvointiasi:



Ammatillinen
hyvinvointi

Ammatillinen hyvinvointisi on parhaimmillaan,
kun tunnet työlläsi olevan merkitystä. Oletko
tyytyväinen nykyisiin työtehtäviisi tai ammattiisi?

Vaikka työskentelisit yrittäjänä, freelancerina tai
muussa roolissa, jossa työ tai työnantaja ei ole
täysin selvä, on tärkeää pystyä nauttimaan siitä
panoksesta, jonka annat perheellesi tai
yhteiskunnalle.

Näin parannat ammatillista
hyvinvointiasi:



Taloudellinen hyvinvointi tarkoittaa sitä, että koet
nykytilanteesi ja tulevaisuutesi näkymät
taloudellisesti vakaiksi. On myös tärkeää, että koet
pystyväsi elättämään itsesi ja perheesi. 
Käytä rahaa ja säästä viisaasti.

Taloudellinen
hyvinvointi

Näin parannat taloudellista
hyvinvointiasi:



Sosiaalinen
hyvinvointi
Sosiaalinen hyvinvointi rakentuu tunteesta, että
kuulut porukkaan, jossa voit olla oma itsesi. Vahva
sosiaalinen verkosto parantaa sekä fyysistä että
henkistä hyvinvointiasi. 

Ympäröi siis itsesi ihmisillä, jotka tuovat sinulle
iloa ja ovat tukenasi, kun tukea tarvitset. Vältä
sellaisia sosiaalisia kontakteja, jotka rohkaisevat
epäterveellisiin tapoihin tai ottavat enemmän kuin
antavat.

Näin parannat 
sosiaalista hyvinvointiasi:



TASAPAINO EI OLE
KOSKAAN PYSYVÄÄ,

KOSKA ELÄMÄSSÄMME
JA YMPÄRILLÄMME
TAPAHTUU KOKO 

AJAN MEISTÄ
RIIPPUMATTOMIA

ASIOITA. 

SIKSI ITSEÄÄN ON
HYVÄ KUUNNELLA

TARKALLA KORVALLA JA
PITÄÄ AKTIIVISESTI

HUOLTA OMASTA
HYVINVOINNISTA –

KOKONAISVALTAISESTI.
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